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UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : / / www.unimit.com

วันที่ 1 มีนาคม 2561
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

เอกสารแนบ

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
2. แผ่นข้อมูลรายงานประจําปี 2560 และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
สําหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
4. เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงสําหรับเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ
7. ประวัตกิ รรมการอิสระทีเ่ สนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
8. ประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
9. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิ น โรงแรมจัสมิ น เอ็กเซ็คคิ วที ฟ สวีท ที่ อยู่ 2 ซอยประสานมิ ตร (สุขมุ วิ ท 23) ถนน
สุขมุ วิ ท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้จดั ทํารายงาน
การประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซค์ของบริษทั
(www.unimit.com) ด้วย อย่างไรก็ตามบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็ป
ไซค์ของบริษทั อีกครัง้ หนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 พร้อมทัง้ ได้แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

Head office: 109/92-95 Mu 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand
Tel: +66 (0)2 463 0100 Fax: +66 (0)2 463 1910 E-mail : info@unimit.com
Factory: 10/8 Mu3, Chonburi-Banbung-Pa-Yub Rd.(3133 Rd.), Nongchak, Banbung, Chonburi 20170, Thailand
Tel: +66 (0)38 485561-4 Fax: +66 (0)38 485565 E-mail: factory@unimit.com

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้พจิ ารณารายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560
แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึง่ ไว้เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซค์ของบริษทั
(www.unimit.com) และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (เอกสารแนบ
ลําดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปี 2560 ของบริษทั

การลงมติ

วาระนี้เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทีก่ าํ หนดให้บริษทั ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ รอบบัญชี
ของบริษทั และจัดให้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จํากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานในปี 2560 ทีผ่ ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน

หน่ วย : ล้านบาท

บริษทั และบริษทั ย่อย

บริษทั

สินทรัพย์รวม

1,650

1,754

หนี้สนิ รวม

126

224

รายได้จากงานตามสัญญา

779

779

รายได้รวม

800

800

กําไรสําหรับปี

13

15

กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.02

0.03

โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฎในงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี้ (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2)
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาการจัดสรรกําไรและอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผล ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลัง
หักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทัง้
ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 12.81 ล้านบาท และคิดเป็ น 0.02 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท คิดเป็ นร้อยละ 178.16 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
ซึง่ สูงกว่าอัตราทีก่ าํ หนดในนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั โดยทีบ่ ริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาลไปแล้วหุน้ ละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อกี หุน้ ละ 0.02 บาท
(จ่ายจากกําไรสะสม) เงินปนั ผลกําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561โดยไม่มกี ารจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว
ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาดังนี้
ปี

อัตราเงินปนั ผลต่อหุน้

กําไรสุทธิ

(ล้านบาท) ระหว่างกาล

งวดสุดท้าย

รวม

รวมเป็ นเงิน
ร้อยละ
(ล้านบาท) ของกําไรสุทธิ

2560

12.81

0.02

0.02

0.04

22.82

178.16

2559

40.47

0.05

0.02

0.07

39.94

98.69

2558

83.13

0.06

0.08

0.14

79.87

96.08

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 ให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 โดยจ่ายส่วนทีเ่ หลือหุน้ ละ 0.02 บาท ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการรับเงิน
ปนั ผล ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม2561 โดยกําหนดจ่ายเงิน
ปนั ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ ซึง่ ในปี น้กี รรมการครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวนกรรมการ 4
ท่านดังนี้
1. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล
ตําแหน่ง กรรมการ
2. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร
ตําแหน่ง กรรมการ
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
ตําแหน่ง กรรมการ
4. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ
ตําแหน่ง กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย เห็นควรให้เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระใน
ครัง้ นี้ จํานวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะมาบริหาร
กิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยได้แนบประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 8)

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

3

วาระที่ 6

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 25 กําหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กําหนด โดยปี ทผ่ี ่านมาผูถ้ อื หุ้นมีตกิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็ นเงินรวม 5,775,000
บาท และค่าพาหนะครัง้ ละ 5,000 บาทต่อท่าน
ในปี 2561 คณะกรรมการทําหน้าทีพ่ จิ ารณากําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี รวมทัง้ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั แล้วเห็นควรเสนอให้อนุ มตั คิ ่าตอบแทน
ประจําปี 2561เป็ นจํานวน 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี ทผ่ี ่านมา

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2561(เสนอ)

ปี 2560

ปี 2559

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

510,000

566,100

754,800

2. นาย ยัง ไท่ หลู

กรรมการ และกรรมการบริหาร

499,000

553,800

738,400

3. นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

499,000

553,800

738,400

4. นายไพศาล สิรจิ นั ทรดิลก

กรรมการ

341,400

553,800

738,400

5. นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

6. นายนิตย์ พู่พทิ ยาสถาพร

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

7. นายพงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

กรรมการ

341,400

394,500

526,000

8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ

341,400

394,500

526,000

9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังสุพนั ธ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

499,500

553,800

738,400

10. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

11. นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

12. นายวินยั เลาหประสิทธิ ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

428,500

471,900

629,200

5,000,000

5,775,000 7,700,000

รวมเป็ นเงิน *
*มีค่าพาหนะประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน
ทัง้ นี้ไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็ นจํานวนรวม 5,000,000 บาท (ลดลง
775,000 บาท) และค่าพาหนะ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผทู้ ่ี
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9052
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 เนื่องจากเป็ นบริษทั
ทีต่ รวจสอบบัญชีตงั ้ แต่ก่อตัง้ บริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั สามารถให้คําแนะนําที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อบริษัทมาโดยตลอด อีกทัง้ ไม่ มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและ
ผูบ้ ริหาร เป็ นบริษทั ที่ได้รบั การยอมรับทัง้ ในประเทศและระดับสากล มีทมี งานที่มมี าตรฐานและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็ นอย่างดี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและข้อกําหนดต่างๆที่
เปลีย่ นแปลง ทําให้งานตรวจสอบและการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีไม่ได้ปรับเพิม่ ตัง้ แต่ปี 2558 จึงเห็นควรกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นเงิน 1,400,000
บาท (เพิม่ ขึน้ 200,000 บาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั จํานวน 4 ปี และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีปีทผ่ี ่านมา
ค่าสอบบัญชี

ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

รวมเป็ นเงิน

ประจําปีและไตรมาส

ค่าตอบแทนอื่น

2561 (เสนอ)

1,400,000

-

1,400,000

2560

1,200,000

-

1,200,000

2559

1,200,000

-

1,200,000

เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ใิ ห้
นายบัณฑิต ตัง้ ภาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8509 หรือ
นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9052
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวน 1,400,000 บาท (เพิม่ ขึน้ 200,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันะทะ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 36

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทัง้ นี้ รายละเอียดของการแก้ไขข้อบัคบั ปรากฏตามเอกสารดังนี้

ข้อบังคับบริษทั ข้อ 36
ข้อ 36
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุ ม วิส ามัญ เมื่อ ใดก็ไ ด้สุด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือ
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสญ
ั เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุ ผ ลในการที่ข อให้ เ รีย กประชุ ม ไว้ ช ัด เจนในหนั ง สือ
ดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือ

ข้อบังคับของบริษทั ที่ขอแก้ไข
ข้อ 36
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว
แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการไม่ จ ัด ให้ มี ก าร
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จํานวน
หุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า
วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิด
จากการจัด ให้มีก ารประชุ ม และอํา นวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 38 ผู้ถอื หุน้ ตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับ
บริษทั ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมโดยคําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุม

วาระที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการ

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
เห็นสมควรให้จดั วาระการประชุมนี้ไว้กรณีผตู้ อ้ งการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ท่รี ะบุไว้
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในทีป่ ระชุมดังกล่าวแทน
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามทีก่ ําหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนํ า
หลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริม่ การประชุมในวันประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการบริ
่
ษทั
(นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)
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